
Vänbrev nr 3 2020 

Sörgårdens bönecenter 

Lukas 10:2 Han ( Jesus ) sade till dem. 
Skörden är stor men arbetarna få. Be 
därför skördens Herre att Han sänder ut 
arbetare till sin skörd 
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 Herre lär mig bedja, Herre lär mig tro, 

 blott hos dig mitt hjärta finner frid och ro. 

 Herre lär mig vänta morgonen som gryr, hjälp mig vaka bedja medan 
 natten flyr.  Ps. o. sång 569 

 

Ashramåret 2019 är slut, för många bland Guds folk har detta varit ett år av 
bön. Ett år då de gamla brunnarna grävts upp. Bön för landet, för församling-
en och för Israel. Herre hjälp oss att vara uthålliga i bönen, Herre sänd Guds-
fruktan ibland ditt folk. 
 

Vi började året med en bönedag, Hjärta för Värmland den 2 februari. med 
Jonas Bergsten  som presenterade sitt arbete med Kärnbibeln.  
Ännu ett välsignat kvinnoashram hölls i Adolfsfors missionskyrka den 16 
februari.  
Ledare Lilian Gustafsson, temat var Kristus i centrum. 

Ett inspirerande Ashram hölls på Sörgården den 8-10 mars. Temat var för-
samlingsbreven i  uppenbarelseboken. Ledare Bengt Ohlsson och Martin Ber-
gerståhl. 

På bönedagen den 23 mars samlades bönevänner från hela Värmland. Ledare 
var Bengt Ohlsson och Lilian Gustafsson. 

Den 27 April hölls Kristna Ashramrörelsens årsmöte på Sörgårdens bönecen-
ter. 

Efterföljande Vårashram med arbetsgemenskap den 29 april till 3 maj. God 
gemenskap, arbete i trädgård och kök. Målning, städning och annat. Tack-
samma för alla som gör en insats på gården. 

En av höjdpunkterna detta år var bönehelgen den 3-5 maj tillsammans med 
Bönetåget och Sverigebönen. På fredagen åkte ett 50-tal bönevänner med 
buss till olika strategiska platser i Värmland och bad. Vi upplevde Guds 
sanktion och närvaro över och ibland oss. Vi är tacksamma för detta böne-
uppdrag som fortsätter. Gudstjänst firades på söndagen tillsammans med 
vännerna i Korskyrkan Hällefors. 
I Boliden samlades deltagare till Pingstashram den 7-9 juni. ledare var Bengt 
Ohlsson, Lilian Gustafsson och Jan Andersson. 

Årsberättelse för den kristna Ashramrörelsen 
verksamhetsåret 2019 
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På bönedagen den 10 augusti samlades bönevänner från hela Värmland. Le-
dare var Bengt Ohlsson och Lilian Gustafsson. 

En uppskattad dag blev bönedagen, Hjärta för Värmland med Jonas Bergsten 
den 14 september. Jonas berättade om sitt arbete med Kärnbibeln. 

Ett endagsashram hölls i Betelkyrkan Umeå den 5 oktober. Talare Bengt 
Ohlsson och Ola  Österlund. 

Ytterligare ett Ashram tillsammans med Bönetåget hölls i Grimsås den 25-27 
oktober ledare var Bengt Ohlsson, Lilian Gustafsson och Alf Källström. 
Årets sista Ashram hölls på Önneredsgården Göteborg den 9 november. 
 Ett 20 tal kvinnor samlades kring temat Guds närvaro. Ledare Lilian Gus-
tafsson. 

Årets sista välsignade bönedag Hjärta för Värmland och Sverige hölls på 
Sörgårdens bönecenter den 23 november. Talare denna dag var Magnus Ax-
elsson. 
Första tisdagen varje månad har förbönsgudstjänster hållits på Sörgårdens 
bönecenter. Varje  dag hålls morgon och middagsbön där. 

Personal: Det finns ingen anställd personal, Bengt Ohlsson har  var it ad-
ministrativ sekreterare. Per-Ola Eklund har haft hand om Ashram-Nytt till-
sammans med Bengt Ohlsson. 

Styrelsen:  Styrelsen har  under  året bestått av: Inger  Prytz ordförande, 
Anna-Lena Skårsjö 
 vice ordförande, Dan Andersson sekreterare, Eva Andersson, Eivor Holm-
lund, Martin Bergerståhl och Jan Andersson  
Adjungerande: Bengt Ohlsson och Lars-Gunnar Jonsson. 

Vi tackar Gerd Utbult och Ann-Sofie Kronberg som lämnat styrelsen för de-
ras insatser. Gerd som ordförande de senaste åren. Vi önskar Guds rika Väl-
signelse över er. 

Ekonomi: Styrelsen föreslår  att årets överskott på 31 263 kronor som 
läggs till eget kapital. 

Vi är tacksamma för Herrens nåd och trofasthet under det gångna året. 
Herre låt ditt verk få liv igen i dessa våra dagar, låt det bli känt i vår tid. 

          Hab.3:2 

   

                                                                    Inger Prytz 
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Våren och sommaren 2020 

Hjärta för 
Värmland 
Sverige 

Vi har planerat en del Böne-
dagar men vi vet inte om de går 
att genomföra i dessa coronati-
der.  
Om restriktionerna är kvar kom-
mer vi inte att ha någon serve-
ring, utan var och en få ta med 
sig fika och lunch (och då blir 
det bara kollekt) om vi genom-
för dem. 
  

 
 

BIBEL- & BÖNEDAG       
i Värmland 

Den:   Lördagen den 15 augusti 
Tid:    kl.9.30 – 16.30    
Plats: Sörgårdens bönecenter 
Kostnad: 180:- + kollekt 
Talare: Bengt Ohlsson och Lilian Gus-
tafsson 
     Anmälan senast 2 augusti   
info@sorgardensbonecenter.se eller  
till Sörgården 072-055 31 01 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

BÖNEDAG i Värmland 
Den: Lördagen den 5 september 
Tid:        kl.9.30 – 16.30    
Plats:      Sörgårdens bönecenter 
Kostnad: 180:- + kollekt 
Talare: Sven Almkvist 
Lovsångare från Korskyrkan K-stad 
Böndag i samarbete med Sverigebönen 
     Anmälan senast 23 augusti   
info@sorgardensbonecenter.se eller  
till Sörgården 072-055 31 01 
           Ange ev. matallergi 

 
 
 
 
 

BIBEL- & BÖNEDAG       
i Värmland 

Den:   Lördagen den 17 oktober 
Tid:    kl.9.30 – 16.30    
Plats:  Sörgårdens bönecenter 
Kostnad: 180:- + kollekt 
Talare: Bengt Ohlsson och Lilian Gus-
tafsson 
     Anmälan senast 27 september   
info@sorgardensbonecenter.se eller  
till Sörgården 072-055 31 01 

Ange ev. matallergi 

 

 

Vi gör ett nytt försök 
 

ALLA ÄR VÄLKOMNA TILL 

Kristna Ashramrörelsens och Sörgårds-
stiftelsens 

Årsmöte 4 september kl.18.00  
                  

på Sörgårdens Bönecenter 
 i Kil 

      



5 

 
HÖSTASHRAM  

i Värmland 
Plats:    Sörgårdens Bönecenter  
Tid:      23 – 25 oktober   
Ledare: Bengt Ohlsson, Martin 
             Bergerståhl   
Pris:     Dubbelrum  1 200:- 
             Enkelrum    1 360:- 
             Eget boende   800:- 
     Anmälan senast 1l oktober   
info@sorgardensbonecenter.se eller  
till Sörgården 072-055 31 01 

Ange ev. matallergi 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

BÖNEDAG i Värmland 
Den: Lördagen den 14 november 
Tid:        kl.9.30 – 16.30    
Plats:      Sörgårdens bönecenter 
Kostnad: 180:- + kollekt 
Talare: ej klart    
Lovsångare från Korskyrkan K-stad 
Böndag i samarbete med Sverigebönen 
     Anmälan senast 1 november  
info@sorgardensbonecenter.se eller  
till Sörgården 072-055 31 01 
           Ange ev. matallergi 

 
 
 
 
 

Ring och beställ Foldrar  
Det finns foldrar för samtliga Ashram 
där Du kan se programmet och få en väg-
beskrivning och – Ring de som tar emot 
anmälningar eller till Kristna Ashramrö-
relsen 0554-150 02, 153 99 eller 
kristnaashramrörelsen@telia.com 

Hjärta för 
Värmland 
Sverige 

 

ANMÄL DIG I GOD TID 
minst 15 dagar i förväg  
De kursgårdar som vi samarbetar med 
behöver veta deltagarantalet i god tid 
för att en Ashramhelg skall kunna ge-
nomföras. 
 På Sörgårdens bönecenter, och även på 
en del andra platser går det ibland bra 
att anmäla sig senare, om tillräckligt 
många har anmält sig i tid, så att Ashra-
met inte blir inställt. 
Gör gärna ett försök.          

 

Välkommen till 
förbönsgudstjänst 

i Sörgårdens kapell 
 

Tisdagar kl. 19.00 
5 maj, 2 juni, juli uthyr t, 

4 augusti och 1 september 
 

Kan du inte närvara i kapellet är Du väl-
kommen att skriva, maila eller ringa in 

Ditt böne- eller tacksägelseämne. 
Vi har också som regel bönesamlingar 
varje dag kl.8.30 och 13.30 när  det 
finns folk på gården och då det inte är 

annan verksamhet – Välkomna! 
 

Gud hör bön! 
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CORONAPANDEMIN 

Vi behöver söka Guds ansikte som 
alltid är vänt emot oss och be om att 
det får lysa över oss, så att vi kan 
vara trygga under Herrens beskyd-
dande och välsignade händer. Så 
att vi får en andlig klarsyn, som gör 
att vi kan se de utvägar som Han 
ger oss. Jesu löfte gäller också idag: 
”Och se, Jag är med Er alla dagar 
till tidens slut.” Matt.28:20 Ett löfte 
som står fast som urtidsbergen.  
 
Vi har fått ställa in: Vårashram med 
arbetsgemenskap, Bönedagen 
”Hjärta för Värmland och Sverige” 
och senarelägga vårt Årsmöte samt 
avbokningar på alla de bokningar vi 
hade på Sörgårdens Bönecenter. Hur 
det blir i fortsättningen vet vi inte 
riktigt idag. Vi har också fått ställa 
in våra Ashram på Uskavi och i Bol-
iden.  
 
Nu ser vi framåt i förväntan och från 
mitten av augusti planera vi komma 
igång med bönedagar och ett Ash-
ram på Sörgårdens bönecenter som 
Ni ser av Ashram-Nytt, om restrikt-

ionerna tillåter vilket vi inte vet idag 
Det som har fungerat är våra morgon
- och middagsböner varje dag samt 
förbönsgudstjänster första tisdagen i 
varje månad på Sörgårdens Böne-
center. Det har inte varit så många 
besökare men det känns viktigt att vi 
håller bönelågan vid liv på vårt bö-
nealtare, på plats och på distans. Vi 
möts på bönebron som leder till de 
himmelska ”…skålarna av guld fulla 
med rökelse, som är de heligas bö-
ner.” Uppb.5:8 
 
Inställda samlingar och avbokade 
uthyrningar på Sörgårdens Bönecen-
ter gör att inkomsterna minskar. Där-
emot kommer utgifterna i stor sett att 
vara som de brukar och det gör att 
det blir stora underskott trotts att vi 
inte nu har någon anställd på Sörgår-
dens Bönecenter. Låt oss be till Her-
ren som har både guld och silver i 
sina förrådshus, att Han hjälper oss 
att frigöra de ekonomiska medel som 
behövs i dagsläget och så att vi kan 
göra en nystart när restriktionerna 
ändra sig.  

 
Coronapandemin har förändrat mycket av det vi hade planerat 

och som var inbokat denna vår och sommar. Min bön är att denna 
pandemi skall leda oss till en ödmjukhet som hjälper oss att be-

sinna att det är inte vi som håller hela världen i vår hand. 
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Denna tid har gjort att vi fått mera tid 
för Bön och Bibelläsning och det 
känns bra, för böne-ämnena finns 
både i vår närmiljö som utöver hela 
vår värld. Vi ber för de som drabbats 
av detta virus, för de som jobbar med 
de sjuka och döende, för de som 
drabbats av sorg och saknad, för po-
litiker och folkhälsomyndigheten, för 
anhöriga som inte får besöka sina 
närstående, för de forskare som hål-

ler på att ta fram ett vaccin mot detta 
covid-19 och sist men inte minst att 
Herren skall bereda oss en utväg ur 
denna pandemin och att det skall leda 
till en väckelse. 

 
 

Bengt Ohlsson 
  

Vi vill tacka Josephine Bäckryd, för hen-
nes fina arbetsinsats på Sörgården under 
åren 2016-2020. Det sista året har Josep-
hine varit tjänstledig för att studera på 
bibelskola, vilket hon kommer att fort-
sätta med även nästa år.Under sin tid på 
Sörgården har bönesamlingarna ”Hjärta 
för Värmland” blivit en viktig och väl-
signad del.  
 
Många är de värmlänningar som kommit 
till dessa bönesamlingar. Vi är så tack-
samma för den tjänstvillighet och glädje 
du visat mot både kunder och medarbe-
tare. Vi tackar dig Josefine och önskar 
dig och din familj Guds rika Välsignelse 
i fortsättningen.  ”I Guds stora vingård 
plats med glädje tag för att villigt tjäna 
mästaren i dag. Vittna om din Jesus, han 
som döden led. Lägg dig med din gåva 
vid hans fötter ned.”(Psalmer o Sånger 
nr.467) 

 
Stort tack från oss i styrelsen genom 

Rune Prytz ordf. 



Ashrams administra-
tive sekreterare 
Bengt Ohlsson                               
Klaxås Solhaga  
665 92 Kil 
Tel. 0554-153 99 
            

Ett stort TACK för alla Era förböner och kärleksgåvor  

Under årets fem första månader har det kommit in; 39 570:- (65 917:-) i gåvor och   2 
000:- (1 500:-) i vängåva samt 2 575:- (0:-) i kollekter för Ashrams räkning.                 
Till Sörgården har  det  kommit in;   24 965:- (47 150:-) i gåvor, 8 350:-  (9 150:-) i 

"50 ger 100" och 8 120:- (11 970:-) i kollekter, samt 2 300:- (0:-) Sörgårdsfonden.  

(Inom  parentes 2019 års resultat) Han som välsignar gåvorna – Han välsignar 
också givarna 

Vi känner en oerhörd tacksamhet för alla gåvor som strömmat in och vi tror och ber 
om att strömmen av gåvor skall fortsätta under detta nya år.  Vill Du ge en regelbun-
den gåva varje månad, kvartal eller halvår (vängåva för Ashram och ”50 ger 100” för 
Sörgården) hör av Dig så skickar vi inbetalningskort. Dessa gåvor förstärker våra 
verksamhetskassor. 
Gåvor till Sörgårdsfonden använder vi för inköp av inventarier och underhåll av bygg-
nader på vårt bönecentrum. Vi har gåvogram att använda vid dödsfall, födelsedagar 
och julgåvor – kontakta vår expedition. 

 
 

Detta nummer av Ashram-Nytt har Per-Ola Eklund haft ansvar för, med hjälp av 
Bengt Ohlsson, Rune och Inger Prytz.          
Nästa nummer av Ashram-Nytt kommer i slutet på oktober 2020.  
Vi tar tacksamt emot bidrag till nästkommande Ashram-Nytt 
vi vill ha bidragen senast den 10 september 
Skickas till Kristna Ashramrörelsen se nedan eller Per-Ola Eklund Kvistbro Vilsta 
716 93 Fjugesta, tel: 070-244 46 14, mail: per.ola.eklund@telia.com  
Anmäl adressändringar                                     
Om Du inte vill missa Ashram-Nytt vid adressändring måste Du 
meddela oss Din nya adress. Posten har inte längre någon kostnadsfri efter-
sändning. 

 

 

Kristna Ashramrörelsen:                         
Klaxås Sörgården 10   665 92 Kil  
Tel. 0554 – 150 02 
Bankgiro 479-4376   
Swish: Ashram 123-6334106  
E-post: kristnaashramroresen@telia.com 
Hemsida: www.kristnaashram.se                         
 
 

 

Sörgårdsstiftelsen/Sörgårdens  
Bönecenter   
Klaxås Sörgården 10   665 92 Kil  
Tel. 0554 – 69 36 10 
Bankgiro 977-7749 
Swish: Sörgården 123-1229608.  

   Epost:info@sorgardensbonecenter.se 
  Hemsida: www.sorgardensbonecenter.se 


